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รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1
สาขาวิชาภาษาจีนเพือการสือสาร คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที 1 ข้อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา1
1573602
การเขียนภาษาจีน 2
汉语写作 2

Chinese Writing 2
2. จํานวนหน่วยกิต1
3 หน่ วยกิต 3(2–2 -5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1
หลักสูตรศิลปะศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขาวิชาภาษาจีนเพือการสือสาร)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพบังคับ)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
顾嫣 （负责人）
顾嫣（教师）

Lecturer Aminah Bensa-ad
5. ภาคการศึกษา / ชันปี ทีเรียน1
ภาคการศึกษาที 2 / ชันปี ที 3
6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรียน1
อาคาร 1 ห้อง 1143 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด1
7 ตุลาคม 2563
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1
1.1 ศึกษาการเขียนประโยค ข้อความและความเรียงภาษาจีน
1.2 ฝึ กการเขียนบรรยายเรืองราวและเหตุการณ์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ทักษะการเขียนข้อความ ความเรียงอย่างง่าย เรียนรูค้ าํ ศัพท์ 300 ตัวอักษร
Writing Chinese simple message and essays within 300 words.
写 300 字的 短文。

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ตอ่ ภาคการศึกษา 64 ชัวโมง
3 (2-2-5)
บรรยาย
สอนเสริม

1 32
ชัวโมง

ตามความต้องการของ
นักศึกษา

การฝึ กปฏิบตั ใิ นชัน
เรียน

การศึกษาด้วยตนเอง

32
ชัวโมง

80
ชัวโมง

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
จัดเวลาให้คาํ ปรึกษาดังนี คือ
วันจันทร์ 10.00 - 11.30 น

หมวดที 4 การพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา
1.1 ตระหนักถึงในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และความยุติธรรม
1.2 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีเจตคติทีดี ถูกต้อง
1.2 วิธีการสอน
- กําหนดข้อตกลงของห้องเรียนร่วมกันและใช้ขอ้ ตกลงทีร่างเป็ นข้อกําหนดในห้องเรียน
- ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็ นกฎเกณฑ์ในการกําหนดการให้คะแนนผูเ้ รียน เช่น
เรืองความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิผอู ้ ืน
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และความรับผิดชอบต่อการเรียน
- ความตรงต่อเวลาในการส่งการบ้าน
- การกระทําการทุจริตในการสอบ
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2. ความรู ้
2.1 ความรูท้ ีต้องได้รบั
2.1 รูแ้ ละเข้าใจหลักและทฤษฎีของเนื อหา
2.2 มีความก้าวหน้าทางวิชาการตามวิวฒ
ั นาการของการเปลียนแปลงของสังคม
2.3 รู ้ เข้าใจ และสนใจในการพัฒนาความรู ้
2.2 วิธีการสอน
ศึกษาหลักการและวิธีการข้อความ เรียงความภาษาจีน และฝึ กฝนการเขียนข้อความและ
ความเรียงภาษาจีน
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาค
3. การสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต้องพัฒนา
3.1 สามารถคิด วิเคราะห์ และใช้ความรูท้ างด้านภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ
3.2 สืบค้น ตีความ ประเมินสถานการณ์เพือการสือสารภาษาจีนในรูปแบบการเขียนได้
3.3 ศึกษา รวบรวม สรุปประเด็นปั ญหาในการเขียนได้
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานเขียนให้นักศึกษาเขียนข้อความ ความเรียงต่างๆ ตามหัวข้อทีกําหนด
เพือให้นักศึกษาได้มโี อกาสศึกษา คิด วิเคระห์ สร้างสรรค์และพัฒนาความสามารถในการ
เขียนของตนเอง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจากผลงานเขียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา
4.1 มีภาวะความเป็ ผูน้ ําและผูต้ าม รูจ้ กั หน้าที และเข้าใจบทบาทการเป็ นผูเ้ รียนใน
รายวิชาทีศึกษา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ให้นักศึกษามีส่วนร่วม มีโอกาสแสดง
ความสามารถ
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการทํางานเป็ นทีม
- ประเมินจากพฤติกรรมทีนักศึกษาแสดงออกหลังจากมีการเรียนการสอนแล้ว
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
5.1 ใช้เทคโนโลยีเพือการเรียนรูแ้ ละเพือการนําเสนอชินงานหรือผลงานในศาตร์ได้อย่าง
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ศึกษาด้วยตัวเองจากสือทีหลากหลาย
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากผลงานทีได้มอบหมาย

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
วันที
หัวข้อ/รายละเอียด
สัปดาห์ที
1

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูส้ อน
ชัวโมง
และสือทีใช้
4
แนะนํารายวิชา วิธีการสอน และทํา อ.อามีนะฮ์
我和我的朋友
ข้อตกลงร่วมกัน
เบ็ญสะอาด
（学习简单介绍一

สัปดาห์ที
2

个人的特点）
Learn to introduce a
person’s characteristics

สัปดาห์ที
3

สัปดาห์ที
4
สัปดาห์ที
5

สัปดาห์ที
6

4

这套房子真漂亮
（学习比较和评价
事物的特点）
Learn to compare and
evaluate the characteristics
of things

4

这里的天气真好
( 学习简单说明一
般的天气情况和天
气变化)
Learn to explain common
weather conditions and
variations

4

- ฝึ กเขียนแนะนําตนเอง
- อธิบายรูปแบบประโยค
เปรียบเทียบ （比，不如）
- เขียนแนะนําลักษณะบุคคล
- อธิบายรูปแบบประโยคความ
ซ้อน(คําสันธาน)
- ศึกษาความเรียงเรือง《安娜租

อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด

อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด

房子》

4

-เขียนความเรียงเปรียบเทียบห้อง อ.อามีนะฮ์
เช่าและบ้านพักตนเอง
เบ็ญสะอาด
- ศึกษาและแก้ไขความเรียงตนเอง
- อธิบายรูปแบบประโยค
อ.อามีนะฮ์
（ 越来越…, 越…越…）
เบ็ญสะอาด
- ศึกษาความเรียงเรือง《幸子去
香港旅行》

4

- เขียนแนะนําการเปลียนแปลงข อ.อามีนะฮ์
และสภาพภูมอิ ากาสจากจดหมายที เบ็ญสะอาด
อ่าน
- ศึกษาแก้ไขความเรียงตนเอง
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วันที
สัปดาห์ที
7

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูส้ อน
ชัวโมง
และสือทีใช้
4
- อธิบายรูปแบบประโยค
อ.อามีนะฮ์
热情的邻居
เบ็ญสะอาด
 บรรยายเวลา
（学习描述在生活
 บรรยายเหตุการณ์
中遇到的问题及解
- ศึกษาความเรียงเรือง《热情的
决问题的经过）
邻居》

Learn to narrate the
experience of encountering
and solving problems in
your daily life

สัปดาห์ที
8
สัปดาห์ที
9

สัปดาห์ที
10
สัปดาห์ที
11
สัปดาห์ที
12
สัปดาห์ที
13
สัปดาห์ที
14
สัปดาห์ที
15

- เขียนเรียงความเกียวกับ
เหตุการณ์ทีประสบปั ญหาและ
วิธีการแก้ไขปั ญหา
สอบปลายภาค
其中考试

难忘的生日
（学习简单叙述生
日的经历）
Learn to narrate the
experience of celebrating a
birthday

4

- อธิบายรูปแบบประโยค
อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด
 การใช้คาํ สุภาพ
- ศึกษาความเรียงเรือง《安妮的

美丽的校园
（学习简单介绍一
个地方）
Learn to describe a place

4

4

- เขียนแนะนําสวนสารณะ
- ศึกษาแก้ไขความเรียงตนเอง

我的假期计划
（学习简单说明计
划或打算）
Learn to explain your plans

4

- อธิบายรูปแบบประโยคความ
อ.อามีนะฮ์
ซ้อน(สหกริยา)
เบ็ญสะอาด
- ศึกษาความเรียงเรือง《他们假

你抽烟吗？
（学习简单说明对
某事的看法或态
度）
Learn to explain your
opinions or attitudes about

4

日记》

4

- เขียนเล่าเหตุการณ์ทีเกิดขึนใน
ชีวติ ของตน
- ศึกษาแก้ไขความเรียงตนเอง
- อธิบายรูปแบบประโยคความ
ซ้อน(คําสันธาน)
- ศึกษาความเรียงเรือง《美丽的

อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด
อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด

校园》

อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด

期打算做什么》

4

- เขียนแนะนํากําหนดการตนเอง
ระหว่างปิ ดเทอม
- ศึกษาแก้ไขความเรียงตนเอง
- อธิบายรูปแบบประโยคความ
ซ้อน
 บรรยายการเน้น
 บรรยายความต่อเนื อง
เหตุการณ์ เวลา
สถานที

อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด
อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด
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หัวข้อ/รายละเอียด

วันที

จํานวน
ชัวโมง

something

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสือทีใช้
 บรรยายมากกว่า 1
สาเหตุของการกระทํา
- ศึกษาความเรียงเรือง《关于

ผูส้ อน

抽烟》

สอบปลายภาค

สัปดาห์ที
16

其某考试

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ผลการ
วิธีการประเมิน
ที
เรียนรู ้
1.1,1.2,2.2, ส่งงานตามทีมอบหมาย
1
2.3,3.1,3.2,
3.3
1.1,1.2,4.1, เข้าเรียนและมีส่วนร่วม
2
5.1
3
1.1,1.2,21, สอบกลางภาค
2.2,2.3
4
1.1,1.2,21, สอบปลายภาค
2.2,2.3

สัปดาห์ที
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของ
การประเมินผล
20 %

ตลอดภาค
การศึกษา
8

10 %

16

30 %

40 %

รวม

100 %

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก1
陈作宏.2015.体验汉语写作教程.(初中 2).北京：高等教育出版社.

[Chen Zuohong.(2015) Experiencing Chinese.(Begining 2).Beijing:Gaodeng Jiaoyu
chubanshe]
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ1
刘立新.2011.阅读与写作教程.北京：北京大学出版社
[Liu Lixin . (2011). Elementary Chinese Reading and Writing. Beijing : Beijing daxue

chubanshe ]
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
小故事大道理全集_小故事大道理在线阅读 - 人生感悟

http://www.rensheng5.com/zx/xgsddl/

